
อัตราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 3.73 6,857,815.33 6,858,450.09 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 3.73 6,858,450.09

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จํากดั(มหาชน) 3.04 248,300.00 5,586,750.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 1.05 129,100.00 1,936,500.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 5.91 179,400.00 10,853,700.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ 9ง จํากดั (มหาชน) 1.00 162,700.00 1,838,510.00

บริษัททางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 1.00 193,900.00 1,842,050.00

     หมวดธุรกิจของใช้สว่นตวัและเวชภณัฑ์

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 3.83 207,100.00 7,041,400.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากดั (มหาชน) 1.79 144,700.00 3,284,690.00

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 1.51 92,600.00 2,778,000.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 2.45 86,600.00 4,503,200.00

บริษัท ศรีสวสัดิD พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 2.17 77,300.00 3,980,950.00

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 2.08 157,300.00 3,822,390.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืEอสาร

บริษัท เจ มาร์ท จํากดั (มหาชน) 1.59 265,500.00 2,920,500.00

บริษัท อินทชั โฮลดิ 9งส์ จํากดั (มหาชน) 1.58 51,500.00 2,896,875.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 3.72 36,900.00 6,826,500.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 1.40 24,100.00 2,578,700.00

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 1.80 35,400.00 3,301,050.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 0.50 22,900.00 916,000.00

ธนาคารทหารไทย จํากดั(มหาชน) 0.72 1,266,500.00 1,329,825.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 1.66 42,100.00 3,052,250.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0.50 13,300.00 924,350.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 1.03 145,500.00 1,891,500.00

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 1.00 67,500.00 1,839,375.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 1.08 42,900.00 1,984,125.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล
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รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 3.16 153,600.00 5,798,400.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยีE จํากดั (มหาชน) 2.06 51,500.00 3,785,250.00

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 2.64 90,700.00 4,852,450.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 6.95 338,200.00 12,767,050.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 1.97 39,500.00 3,624,125.00

บริษัท ผลิตไฟฟา้ จํากดั (มหาชน) 0.97 7,200.00 1,778,400.00

บริษัท พลงังานบริสทุธิD จํากดั (มหาชน) 0.49 23,000.00 902,750.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0.59 17,300.00 1,076,925.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั 0.50 130,700.00 914,900.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัEน จํากดั (มหาชน) 0.54 301,100.00 999,652.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 0.87 209,500.00 1,592,200.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัEน จํากดั (มหาชน) 0.53 62,800.00 967,120.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.63 506,400.00 2,987,760.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 1.17 44,000.00 2,145,000.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 2.61 169,600.00 4,791,200.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 3.12 84,600.00 5,731,650.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัEน จํากดั (มหาชน) 0.52 29,400.00 962,850.00

บริษัท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) 2.02 357,200.00 3,714,880.00

บริษัท เบอร์ลีE ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 0.53 24,600.00 971,700.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 1.52 168,200.00 2,792,120.00

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 0.50 55,800.00 909,540.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 1.48 176,500.00 2,718,100.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากดั (มหาชน) 2.06 151,100.00 3,777,500.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั(มหาชน) 3.69 18,400.00 6,771,200.00

     หมวดธุรกิจสืEอและสิEงพิมพ์

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 1.05 321,000.00 1,926,000.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครืEองดืEม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 2.10 37,000.00 3,848,000.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 3.25 188,000.00 5,969,000.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัEนแนล จํากดั (มหาชน) 0.80 72,478.00 1,471,303.40

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซพัพลาย์ จํากดั (มหาชน) 1.68 369,500.00 3,085,325.00

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 0.51 24,700.00 938,600.00

          รวมหุ้นสามัญ 93.93 172,500,140.40

รวมเงินลงทุน 97.66 179,358,590.49

รายการค้างจ่ายหรือหนี ;สินอ ื5น ๆ 2.34 4,290,891.32

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 100.00 183,649,481.81


